
 ١
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  :ھامة مقدمة
  

او السكر في الماء فانھا تذوب // اضافة ملح الطعام  او كلورید الكوبلت - ١
  )محلول حقیقيمخلوط متجانس یسمي  ( - :وینتج

مخلوط غیر متجانس : (لك ینتج الكیروسین او الزیت في الماء الیذوب لذ - ٢
 )محلول معلقیمكن تمییز كل مكون عن االخر  یسمي 

 اللبن والدم و االیروسوالت وجل الشعر ومستحلب المایونیز  تسمي  - ٣
 باستخدام المیكروسكوب یمكن تمییز مكوناتھ   :المحلول الغروي( غرویات 

 )ویجمع الخلیط بین صفات المحلول والمعلق
  

  

  
  

   في العملیات الحیویة التي تحدث في الكائنات الحیةروریةالمحالیل ض - ١
 المحالیل احیانا تكون شرطا اساسیا لحدوث تفاعالت كیمیائیة معینة - ٢
 :تحلیل عینتین من نفس المحلول ستجد: معني التجانس - ٣
  )العینتین یحتویان نفس المواد بنفس الكمیات( 

ب ماء ثم اقسم اذب  كمیة من السكر في كو: مثال علي محلول متجانس 
  المحلول علي نصفین ستجد المذاق الحلو  بنفس الدرجة في النصفین

   ھو المكون الغالب في المحلول:  لمذیب ا-٤
  

  المكون ذو النسبة االصغر - :المذاب            
  

  : المحلول الحقیقي
  ھو مخلوط متجانس من مادتین او اكثر

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣

  
  

  -:یائیة للمذیبتصنیف المحالیل تبعا للحالة الفیز
  امثلة  حالة المذیب  حالة المذاب  نوع المحلول

-الغاز الطبیعي-الھواء  غاز
  بخار الماء في الھواء

خلیط الجازولین مع   سائل
  الھواء

  غاز

  صلب

  غاز

  النفثالین في الھواء

-المشروبات الغازیة  غاز
االكسیجین الذائب في 

  الماء

 –الكحول في الماء   سائل
االیثیلین جلیكول 

قي )مانع للتجمد(
  الماء

  سائل

  صلب

  سائل

السكر او الملح في 
  الماء

الھیدروجین في   غاز
  البالتین او البالدیوم

فضة (مملغم الفضة  سائل 
  )صلب في زئبق سائل

  صلب

  صلب

  صلب

السبائك مثل سبیكة 
  النیكل كروم

  
والتي ) صلب في سائل(سوف نركز علي المحالیل  •

 ماء ھو المذیبیكون فیھا ال
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 -:مصطلحات ھامة •

ھ{ي ق{درة ال{ذرة عل{ي ج{ذب الكترون{ات  -:السالبیة الكھربیة - ١
  الرابطة نحوھا

ھي رابطة تساھمیة بین ذرت{ین مختلفت{ین  -:الرابطة القطبیة - ٢
في السالبیة الكھربیة والذرة االعل{ي س{البیة تحم{ل ش{حنة س{البة 

 δ+ة جزئیة  بینما االقل سالبیة تحمل شحنة موجبδ –جزئیة 
 ھ{{ي الجزیئ{{ات الت{{ي یك{{ون لھ{{ا ط{{رف -:الجزیئ{{ات القطبی{{ة - ٣

 وط{{{رف یحم{{{ل ش{{{حنة س{{{البة δ+یحم{{{ل ش{{{حنة موجب{{{ة جزئی{{{ة 
 ویتوقف ذلك علي قطبیة الروابط بھا وشكلھا الفراغي δ –جزئیة

 والزوایا بین ھذه الروابط
  

  :قطبي مذیب الماء
  :الروابط في جزئ الماء تساھمیة قطبیة بسبب

الكھربیة لالكسیجین اعلي من السالبیة الكھربیة السالبیة  -١
لالكسیجین لذلك تحمل ذرة االكسیجین شحنة سالبة جزئیة 

  بینما یحمل الھیدروجین شحنة موجبة جزئیة
كما ان قیمة الزاویة بین الرابطتین  في جزئ الماء حوالي  -٢

١٠٤.٥ oلذلك فان جزئ الماء علي درجة عالیة من القطبیة  
  

 
   مركب قطبي؟الماء: علل 
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  :االلكترولیتیة وغیر االلكترولیتیة المحالیل

  الال الكترولیتات  االلكترولیتات
ھي المواد التي محالیلھا او مصاھیرھا 
توصل التیار الكھربي عن طریق حركة 

  االیونات الحرة

ھي المواد التي محالیلھا او مصاھیرھا 
ال توصل التیار الكھربي لعدم وجود 

  حرةایونات 
  أي 

  ھي مركبات لیس لھا قدرة علي التأین
  :امثلة

  السكر والكحول
  :تنقسم االلكترولیتات الي **

   الكترولیتات ضعیفة-٢   الكترولیتات قویة-١
ھي مواد تامة التأین تتحول كل 

جزیئاتھا الي ایونات  وتوصل التیار 
  الكھربي بدرجة كبیرة
  -:امثلة

مثل كلورید : المركبات االیونیة - ١
 وھیدروكسید NaCLلصودیوم ا

   NaOHالصودیوم
 مثل -: المركبات التساھمیة القطبیة - ٢

 HCLغاز كلورید الھیدروجین
والذي یوصل التیار الكھربي في 

 حالة محلولھ في الماء
الحظ ان كلورید الھیدروجین ال یوصل (

  )التیار في الحالة الغازیة
 عند ذوبان كلورید :ھام جدا - ٣

ون الھیدروجین في الماء ای
  ال یبقي منفردا+Hالھیدروجین

 یرتبط بجزئ ماء مكونا النھ )علل(
  : كما یلي+H3Oایون الھیدرونیوم

HCL+H2O  à      H3O++CL- 

  

ھي مواد غیر تامة التأین یتفكك جزء 
  صغیر من جزیئاتھا الي ایونات

  :امثلة
  CH3COOHحمض االسیتیك

محلول (وھیدروكسید االمونیوم
   NH4OH)النشادر
  والماء
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  :االذابة عملیة
  

  :االذابة 
ملیة تحدث عندما یتفكك المذاب الي ایونات سالبة ھي ع 

وایونات موجبة  او الي جزیئات قطبیة منفصلة ویحاط كل 
  .منھما بجزیئات المذیب

  
  )مركبات ایونیة وقطبیة(المواد التي تذوب في الماء بسھولة ھي  •
قطبي وتذوب في المذیبا الجزیئات غیر القطبیة ال تذوب في الماء ال •

 غیر القطبیة مثل البنزین
المتشابھ یذوب في (المثل یذوب في المثل : القاعدة ھي ان  •

 )المتشابھ
یرجع الي تركیب المذیب والمذاب وطرق ھذا االختالف في الذوبان  •

 : اثناء عملیة الذوبان كما في االمثلة االتیةالتجاذب بینھما

  
  ستمرة بسبب طاقة حركتھاجزیئات الماء في حالة حركة م -١
في الماء )مركب ایوني(عند وضع بللورة كلورید الصودیوم  -٢

 فان جزیئات الماء القطبیة تصطدم بالبللورة
 تجذب  جزیئات الماء ایونات المذاب كلورید الصودیوم -٣
تبدأ عملیة االذابة بمجرد انفصال ایونات الصودیوم  -٤

ا عن  بعید-CL وایونات الكلورید السالبة+Naالموجبة
 البللورة

تتراوح ) او جزیئات(یتكون المحلول الحقیقي من ایونات  -٥
 موزعة بشكل منتظم داخل nm ٠.٠١-١اقطارھابین 

 المحلول 
بذلك یكون المحلول متماثال ومتجانسا في تركیبھ وخواصھ  -٦

 ویمكن للضوء النفاذ من خاللھ
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  بللورة كلورید صودیوم               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تنفصل جزیئات السكر وترتبط مع جزیئات الماء القطبیة بروابط 
  ھیدروجینیة ویحدث الذوبان

  

  
  الزیت مركب غیر قطبي والبنزین مركب غیر قطبي -١
بین جزیئات البنزین ) او الدھن(عند خلطھما تنتشر جزیئات الزیت -٢

  ابط بین جزیئات الینزین وتستقر مكونة المحلولبسبب ضعف الرو
  
  :العوامل التي تتحكم في سرعة الذوبان*** 

  مساحة السطح -١
 عملیة التقلیب -٢
  درجة الحرارة -٣
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 جرام من المذیب ١٠٠ھي كتلة المذاب بالجرام في : الذوبانیة
  لتكوین محلول مشبع عند الظروف القیاسیة

  
  : تعني الذوبانیة

  یة المذاب للذوبان في مذیب معینمدي قابل •
  او قدرة المذیب علي اذابة مذاب ما •
  

  
  

  
  وذلك من حیث القطبیة وعدم القطبیة لكل منھم

  
  :مثال

الذوبانیة في الماء   الملح
 ٢٠ عند جم١٠٠/جم

  درجة مئوي

الذوبانیة في الكحول 
  االیثیلي

درجة ٢٠عند جم١٠٠/جم
  مئوي

  نترات االمونیوم
NH4NO3 

٣.٨  ١٩٢  

  //كلورید الزئبق
HgCL2 

٤٧.٦  ٦.٥  

  
نترات االمونیوم اعلي قطبیھ یذوب في الماء القطبي بدرجة  -١

  االقل قطبیة// اعلي من كلورید الزئبق
االقل قطبیة اعلي ذوبانیة في الكحول  االقل // كلورید الزئبق -٢

  قطبیة من الماء
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  ظم المواد الصلبة بزیادة درة الحرارةعتزداد ذوبانیة  م -١
  :ثال م

  ذوبانیة نترات البوتاسیوم تزداد برفع درجة الحرارة 
   جم١٢عند صفر درجة كانت 

   جم١٠٠ درجة كانت ٥٢وعند 
  

  بعض االمالح یكون تاثیر درجة الحرارة علي ذوبانیتھ ضعیف -٢      
  

  :مثال
  كلورید الصودیوم

  
  بعض من االمالح یقل ذوبانیتھ بارتفاعل درجة الحرارة -٣  

  تات السیزیومكبریمثال 
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  :التشبع درجة حسب المحلول )تقسیم( تصنیف
ھو المحلول الذي یقبل فیھ المذیب  مزیدا  -:محلول غیر مشبع  -١

  من المذاب عند درجة حرارة معینة
ھو المحلول الذي یحتوي فیھ المذیب علي  -: محلول مشبع  -٢

 اقصي كمیة من المذاب عند درجة حرارة معینة
ھو المحلول الذي یقبل مزیدا من المذاب  -:محلول فوق  مشبع -٣

بعد وصولھ الي حالة التشبع وذلك بالتسخین  واضافة المزید 
 واذا تم تبریده تنفصل الجزیئات الزائدة عن –من المذاب 

 المحلول المشبع في صورة بللورات
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  

  

  
  :تركیز المحالیل

  لك فان مكوناتھ ال تكون ذات كمیات محددةالمحلول ھو مخلوط لذ - ١
یمكن التحكم في كمیة المذاب  داخل كمیة معینة من المذیب مما یؤثر  - ٢

 علي تركیز المحلول
ھو محلول تكون فیھ كمیة المذاب   -:المحلول المركز - ٣

 )لیست اكبر من المذیب(كبیرة
ھو محلول تكون فیھ كمیة المذاب  -:المحلول المخفف - ٤

  كمیة المذیبقلیلةبالنسبة ل
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  )  المواللیة- الموالریة –النسبة المئویة (

  
  

یحسب التركیز باستخدام النسبة المئویة تبعا لطبیعة المذاب  والمذیب 
  :عن طریق الحجم - - :كاالتي

  =) حجم-حجم(النسبة المئویة   ملحجم المذاب
   ملحجم المحلول

×  ١٠٠  

  
  -:عن طرق الكتلة - 

              
  =)كتلة - كتلة(المئویةالنسبة   كتلة المذاب جم
  كتلة المحلول جم

×  ١٠٠  

  
  كتلةالمذیب+ كتلة المذاب = كتلة المحلول  -:حیث 

           
  

  
  

توجد انواع مختلفة من النسب المئویة للمحالیل لذلك یجب وضع ملصقات علي **** 
  .د الغذائیة والدواء وغیرھاالمنتجات المختلفة الوحدات لتعبر عن النسب المئویة مثل الموا
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  )ھي عدد الموالت المذابة في لتر من المحلول(
   Mاو مولر) لتر/مول(وتقدر بوحدة

  

   =(M)الموالریة )mol(عدد الموالت
 (L)حجم المحلول 

  
  كتلة المول÷ الكتلة بالجرام = عدد الموالت 

  بالتعویض
  الموالریة× حجم باللتر ال× كتلة المول منھا = كتلة المادة المذابة جم 

  

لمحلول سكر ) الموالریة( احسب التركیز الموالري :مثال
 في الماء اذا علمت ان كتلة السكر المذابة C12H22O11القصب
   لتر٠.٥ جم في محلول حجمھ ٨٥.٥

(C=12       O=16          H=1)  
  

  الحل
  مول/ جم٣٤٢= ١٦×١١+ ١×٢٢+ ١٢×١٢= كتل مول سكر القصب 

   مول٠.٢٥ =٣٤٢ ÷٨٥.٥=كتلة مول ÷ كتلة المادة بالجرام = ت السكر عدد موال
   مولر٠.٥=٠.٥ ÷٠.٢٥= الحجم باللتر÷ عدد الموالت  =M)المالریة(التركیز الموالري 
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ھي عدد موالت المذاب في كیلو جرام واحد من (
  )المذیب

  كیلو جرام/ مول: وتقدر بوحدة  
  

  

  =    mالمواللیة )mol(لموالتعدد ا
 (kg)كتلة المذیب 

  

  
  
  
  

  دكتور عاطف خلیفة
  منتدي الثانویة الجدیدة

vb/com.nwyanewtha://http/  
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تختلف خواص المذیب النقي عن خواصھ عند اذابة مادة صلبة غیر  •
  متطایرة بھ

الضغط (توجد مجموعة من الخواص المترابطة مع بعضھا منھا  •
 ) ودرجة التجمد– ودرجة الغلیان –البخاري 

  
  

  
  

 السائل عندما یكون ھو الضغط الذي یؤثر بھ البخار علي سطح
البخار في حالة اتزان مع السائل داخل اناء مغلق  عند درجة 

  حرارة وضغط ثابتین
  
  

  یعنمد الضغط البخاري علي درجة حرارة السائل - ١
 كلما زادت درجة الحرارة یزداد معدل التبخیر ویزداد  الضغط البخاري  - ٢

 للسائل 
الضغط البخاري  اذا استمرت درجة الحرارة في االرتفاع حتي یصبح  - ٣

مساویا للضغط الجوي فان السائل یبدأ في الغلیان وتسمي نقطة الغلیان في 
 )نقطة الغلیان الطبیعیة(ھذه الحالة 

  - :نقطة الغلیان الطبیعیة
ھي النقطة التي یصبح عندھا الضغط البخاري مساویا للضغط الجوي  ویبدأ 

  عندھا السائل في الغلیان
ل تطابق  درجة غلیانھ مع درجة الغلیان یستدل علي نقاء سائل من خال - ٤

  الطبیعیة لھ
 -: في المذیب النقي  -٥

تكون جزیئات السطح معرضة بالكامل لعملیة التبخیر خاصة  •
  بھذا السائل

والقوي الوحیدة التي یجب التغلب علیھا ھي قوي التجاذب  •
 بین جزیئات المذیب ببعضھا
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  :عند اضافة مذاب -٦
  -:ببیقل الضغط البخاري للمحلول  بس

 بعض من جزیئات السطح تصبح جزیئات مذاب -١
 مما یقلل مساحة سطح المذیب المعرضة للتبخیر

قوي التجاذب بین جزیئات المذاب والمذیب تصبح اكبر  مما  -٢
  كانت بین جزیئات المذیب مع بعضھا

یعتمد الضغط البخاري علي عدد جسیمات المذاب ولیس علي  -٣
 .تركیبھ او خواصھ

لمذیب نقي اكبر من الضغط البخاري لذلك الضغط البخاري  -٤
 )علل(لمحلول یحتوي علي مذاب غیر متطایر 

  

ھي درجة الحرارة التي عندھا  یتساوي الضغط البخاري للسائل 
  مع الضغط الجوي

   100OCیغلي الماء النقي عند  - ١
 )علل) (درجة غلیانھ اعلي(ولكن الماء المالح  - ٢

 ، ألن ى المحلول عن الماء النق إلن إضافة الملح للماء ترفع من درجة غلیان
جسیمات الملح تقلل جزیئات الماء التي تھرب من سطح السائل فیقل الضغط 

 البخاري ویحتاج الماء الى طاقة اكبر ، وبالتالي ترتفع درجة الغلیان
 -: الحظ الشكل االتي یتكرر ذلك مع اي مذاب غیر متطایر یضاف للمذیب  - ٣
  

  
  )محلول اقل تركیز ( t1اكبر من)  یزمحلول اعلي ترك(t2في الشكل 
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  -:ترتفع درجة الغلیان بزیادة عدد الموالت الناتجة  من ذوبان ملح في الماء - ٤
  

 یحدث بھ نفس التغییر الذي NaCI من ملح الطعام 0.2Mمحلول  •
ألن كل منھما  KNO3 من نترات االبوتاسیوم 0.2Mیحدث لمحلول 

  ینتج نفس عدد موالت األیونات في المحلول
 Na2CO3 كربونات صودیوم M 0.2 ولكن إذا استخدمنا محلول  •

دة عدد موالت األیونات ترتفع درجة الغلیات بدرجة أكبر بسبب زیا
  .الناتجة 

  

  
ًإضافة مذاب غیر متطایر الى المذیب یؤثر تأثیرا عكسیا على درجة تجمد  - ١ ً

  .المحلول عما یحدث في درجة الغلیان 
 عن حالتھ النقیة ذیب تنخفض درجة تجمد المذیبعند إضافة مذاب الى الم - ٢
 ، بسبب التجاذب بین المذاب والمذیب الذي یمنع تحول المذیب إلى مادة صلبة)علل(
 عند إضافة الملح إلى الطرق الجلیدیة فإن الماء الموجود على الطرق لن یتجمد - ٣

  )علل(.بسھولة ، مما یمنع انزالق السیارات ویقلل من الحوادث 
ناسب مدى االنخفض في نقطة التجمد مع عدد جسیمات المذاب الذائبة في یت - ٤

  . المذیب والیعتمد علي طبیعة كل منھما 
  -:االمثلة

 ماء ، فإن المحلول g 1000جلوكوز إلى  ) g 180( عند إضافة مول واحد  - ١
   – 1.86OCالناتج یتجمد عند 

 ماء g 1000ودیوم إلي من كلورید الص) 58.5g( ولكن عند إضافة مول واحد  - ٢
  – 3.72OC، فإن المحلول الناتج یتجمد عند 

   -:السبب
ًویعزي ذلك الى أن موال واحدا من  ًNaCI ینتج مولین من االیونات ، ویؤدي ذلك 

  .الى مضاعفة االنخفاض في درجة التجمد 
  

  سؤال
 في CaCI2ما ھي درجة تجمد المحلول الذي یحتوي على مول كلورید الكالسیوم 

1000 g؟؟؟ ماء؟  
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  -:خواص المعلقات
   ھي مخالیط غیر متجانسة - ١
إذا تركت لفترة زمنیة قصیرة تترسب دقائق المادة المكونة منھا في قاع اإلناء - ٢

  بدون رج
  .یمكن رؤیة دقائقھا بالعین المجردة او بالمجھر  -٣ 

ورج المحلول  فإذا وضعت مادة صلبة مثل الرمل او مسحوق الطباشیر في الماء 
  وترك لفترة فإنھا تترسب 

المعلق یختلف عن المحلول الحقیقي وقطر كل دقیقة من دقائق المعلق أكبر من  - ٤
  . نانومتر 100

 یمكن التعرف بوضوح على مادتین على االقل من المعلق كما ھو الحال في  - ٥
  مثال الطباشیر او الرمل والماء

 تحتجز ورقة الترشیح دقائق الطباشیر ویمكن فصلھم بترشیح الخلیط ، حیث * 
  المعلقة ، في حین یمر الماء الصافي من خالل ورقة الترشیح

  دكتور عاطف خلیفة
  منتدي الثانویة الجدیدة

vb/com.nwyanewtha://http/  
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ھي مخالیط تحتوي على دقائق یتراوح قطر كل دقیقة منھا ما بین قطر دقیقة المحلول  - ١

  )nm 100 :1 ( الحقیقي وقطر دقیقة المعلق ، أي تتراوح ما بین 
حین یطلق على الوسط  )بالصنف المنتشر( تسمي  تكون الدقائق الغرویة  المادة التي -٢

 الذي توجد فیھ الدقائق الغرویة بوسط االنتشار 
 : الشكل التالي یوضح امثلة لبعض الغرویات -٣

  
الجدول التالي یوضح بعض األنظمة الغرویة التي تتحد بناء على طبیعة كل من الصنف المتشر ووسط 

  )االنظمة الغرویة(    طبیقات الحیاتیة لھااالنتشار وبعض الت

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩

  :خواص الغرویات
  تختلف خواص الغرویات عن المحالیل الحقیقیة والمعلقات

الكثیر منھا عند تركیزھا یأخذ شكل الحلیب او السحب ، ولكنھا تبدو  - ١
ًرائقة صافیة او غالبا ما تكون كذلك عند تخفیفھ تخفیفا شدیدا  ً ً.  

 بواسطة ورق الترشیح دقائقھا الیمكن حجزھا  - ٢
  . تترسب في قاع المحلول  إذا تركت فترة بدون رج فإنھا ال - ٣

  :طرق تحضیر الغرویات 
  :أكثر الطرق المعروفة لتحضیر الغرویات طریقة االنتشار وطریقة التكثیف 

حیث تفتت المادة إلى أجزاء صغیرة حتي یصل حجمھا  - : طرقة االنتشار-١
النشا في (  مثالاف إلى وسط االنتشار مع التقلیب إلى حجم جزیئات الغروي ثم تض

  ) .الماء 
حیث یتم تجمیع الجزیئات الصغیرة إلى جسیمات أكبر : طریقة التكثیف- ٢ 

  . مناسبة وذلك عن طریق بعض العملیات مثل األكسدة او االختزال أو التحلل المائي 

2H2S(aq) + SO2(g)               3S(محلول غروي) + 2H2O 
  
  

  لثالثاانتھي الفصل االول من الباب 
  اعداد

  دكتور عاطف خلیفة
  منتدي الثانویة الجدیدة
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